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Engelskan - en
självkolonisering?
I den här nya boken från
SpråHörsYaret fi nns mycket rnatnyttigt både för
den som är allmänt språkinrtresserad och den sorn
är kritisk till det slappa
användandet av engelska i
alla rnöjliga och omöjliga
sammanhang.
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egen gallup bland elever i Brännkyrka
gymnasium. Den undersökningen visade att en stor majoritet av eleverna
där forvisso hade gjort ett språkbyte,

men

till

svenska. Lindblom avvisar

också att engelskan skulle kunna bli
ett lingua franca i de här ftirorterna,
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och konstaterar att det är svenska
som har den rollen i de aktuella om-
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Språket sorn verktyg alltså, och
det irär är det alldeles för lite tal om
både i skolan och i medierna. Och
Ranelids slutkonstaterande, som går
ut på att utan talet vore vi några helt
andra, är viktigt.
Språken är ju verkligen mycket

kraftfullare byggstenar än vi vanligtvis tänker på. Utan svenska språket
funnes X-relt -.äkert inget Sverige, vac{
u,.i nu äri anser oirr det faktr,rmct. Utan
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En är Fer-Åke Lindblom, före detta
gvn-rnasielärare i svenska och filosofi samt Språkforsvarets ordförande.
Han påpekar i polemik med Birgitta
Löwander, fil.clr. i sociologi som arbetat inom EU, att ett utökande av engelskan i skolundervisningen troligen
inte alls kommer att leda till ökande
inrcgrerins er skolelcverna - eller
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I forordet till boken resonerar utgivarna kring hur man i skolorna i
de ornråden i Polvnesien som koloniserats av Frankrike lär ut det mesta
om fransk historia och kultur, men
nästan inget orn den polynesiska ursprun gsb efolkn

i

n

gens.

Man hävdar dock inte att svenskans position är exakt densamma. Istället vill man kalla det som pågår en
"självkoloniseringsprocess", där r,åra
egna politiker Lrefinner sig i ett tillstånd av "ackulturation" - ett ojämt

kulturmöte där en kultur, den anglofona, L,lir dorninerande över den
svenska. Med oöverskådliga konsekvenser för r,årt iand, som ju befolkningsrnässigt ungelär motsvarar delsraren ldaho i USA.
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lienatisi<. S-,'erigea anses tr-ia varit en
srar i i.nodern rnening i 5oo år. Det är
i.ing tid oclr Jer finns iu cn sanrriug i
talesätter arr "etr språk är en dialekt

domar som man inte hade immunitet
mot. Man tog till sist ifrån dem deras
barn och satte i l-remska internatsko1or där de skulle omforrnas till att bli
sorn kolonisatörerna. Och därefter

erbjöds ursprungsfolken alkohol till
tröst, vilket skadat dessa folk oerhört.
Vi har fön isso också samhällsproblem, men vi är ändå inte alls i ursprungsfolkens situation. Däremot
har ju Sverige självt koloniserat ett
ursprungsfolk, samerna.
Sltitligen: engelska är det visst inget
fel att lära sig, n-ren det finns ju flera
andra viktiga språk. Ocl-r engelskan
trängs allr oftare iu pa ert omotivcrat
vis. Det oskicket borde stoppas, och

Språkforsvaret (www.sprakforsu/tret.
se/sf) jobbarju mycket lovvärt på den
saken. Läget är dock fortfarande dåligt.
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Vi har ju bägge de senare, till skillnad från vad världens ursprungsfolk i

i svenskskola - engelska

Amerika, Australien och flera andra
världsdelar hade. De berövades där-

Redoktörer: Per-Ak
och Arne Rubensso

för sina landområden, sina språk, sin
religion och sin kultur.
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